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cdactueel

De CDA-top met Sybrand Buma, Mona 
Keijzer en kandidaten voor de Tweede 
Kamer uit Noord-Holland komt zater-
dagmiddag 1 september naar Aalsmeer. 
In de veilingzaal van de Historische Tuin 
wordt Buma geveild voor een goed doel 
en zal Keijzer een nieuwe roos haar naam 
geven: Rosa Terra ‘Mona’. Het bezoek 
van het complete campagneteam wordt 
afgerond in galerie Sous-Terre, waar de 
CDA’ers ook het vuurwerkspektakel en 
de verlichte botenshow bijwonen. En de 
hele dag zijn er gratis pannenkoeken te 
halen bij de CDA-stand op de traditionele 
braderie.

voor de verkiezingen van een nieuwe 
tweede kamer op 12 september bezoekt 
het cda-campagneteam alle provincies. 
zaterdag 1 september staat noord-holland 
op het programma. de afdeling aalsmeer 
van het cda is erin geslaagd lijsttrekker sy-
brand buma, running mate mona keijzer en 
alle noord-hollandse kandidaten te strikken 
voor een bezoek aan aalsmeer.  

Pannenkoeken op de braderie
voordat de cda-karavaan in aalsmeer ar-
riveert, zijn cda-leden actief op de jaarlijkse 
braderie met een kraam vlakbij korenmolen 
de leeuw. daar kunnen kinderen een gratis 
pannenkoek krijgen. fractieleden, wethou-
der en bestuursleden flyeren de net versche-
nen folder ‘samen kunnen we meer – floreer 
in aalsmeer’. hierin zijn de resultaten samen-

gevat die het cda in aalsmeer in de afgelopen 
twee jaar heeft gerealiseerd. ,,die resultaten 
zijn bereikt in samenwerking met vele partijen, 
in een solide coalitie. ‘samen kunnen we meer’ 
is het thema van de cda-campagne. dat sluit 
mooi aan’’, vindt voorzitter hermen de graaf 
van de plaatselijke afdeling. 

Veiling Buma, Bond en Verburg
in de historische veilingzaal wordt vanaf 17.30 
uur een veiling gehouden, waar cda-gasten 
kunnen bieden op de inzet van sybrand buma, 
gedeputeerde jaap bond van noord-holland 
en wethouder ad verburg van aalsmeer. deze 
veiling bij opbod wordt geleid door de be-
kende amsterdammer simon willing, voorma-
lig bloemenhandelaar. en via de veilingklok is 
er een veiling van bloemen en planten, waarop 
ook alle bezoekers van de manifestiatie kunnen 
meebieden. de opbrengst van dit veilingeve-
nement is bestemd voor het jeugdsportfonds 
aalsmeer. 

Nieuwe roos: ‘Mona’
tijdens het bezoek aan de historische tuin 
geeft mona keijzer, running mate van lijsttrek-
ker sybrand buma, haar naam aan een nieuwe 
roos: ‘mona’. deze roos is veredeld door het 
wereldwijd actieve veredelingsbedrijf van 
rozen en gerbera’s terra nigra, dat is gevestigd 
in kudelstaart. ,,de roos ‘mona’ is een belofte 
en dat past goed bij de naamgeefster’’, aldus 
directeur Peter boerlage van terra nigra. ,,en wij 
willen het bezoek aan aalsmeer hiermee ook 
een kudelstaarts tintje geven’’, aldus de graaf. 

cda-top met sybrand buma en 
mona keijzer zaterdag in aalsmeer 

inhoud

‘samen kunnen we meer: 
floreer in aalsmeer’

aalsmeer

We zijn iets over de helft van de coa-
litieperiode 2010-2014. Tijd voor een 
tussenbalans, opgesteld door fractie, 
wethouder en bestuur van het CDA 
in Aalsmeer. Hierbij hebben we ons 
verkiezingsprogramma ‘Floreer in 
Aalsmeer’ als raamwerk gebruikt. 
De volledige notitie vindt u op www.
aalsmeer.cda.nl. 

Op pagina 2 leest u een samenvat-
ting van de belangrijkste resultaten. 

Lees verder op pagina 2.
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Aandacht voor samenleving
de cda-delegatie met lijsttrek-
ker sybrand buma en de noord-
hollandse kandidaten mona 
keijzer (nr. 2), michel rog (nr. 5 uit 
haarlem), Pieter heerma (nr. 11 uit 
Purmerend), marieke van der werf 
(nr. 17 uit amsterdam), merlijn 
snoek (nr. 35 uit haarlem) en jan 
kramer (nr. 50 uit langedijk) be-

(vervolg) cda-top met sybrand buma 
en mona keijzer zaterdag in aalsmeer 

zoekt na de manifestatie in de histori-
sche tuin het zorgcentrum aelsmeer. 
daarna staat de ‘kunstbeleving aan de 
westeinderplassen’ in galerie sous-
terre op het programma. vervolgens 
wordt het bezoek afgerond bij het 
vuurwerk bij de bekende watertoren 
van aalsmeer, waar ook de verlichte 
botenshow langs vaart. 

Aalsmeer wordt mooier
het cda heeft burgerinitiatieven om 
aalsmeer mooier en duurzamer te 
maken ondersteund. zoals de speel-
plaats in het weteringplantsoen en 
door samen met schoolbesturen 
de installatie van zonnepanelen na 
te streven. groenvoorziening op 
rotondes laten adopteren door het 
bedrijfsleven is een initiatief van het 
cda, de partij die als enige fractie 
vragen stelde over de geluidshinder 
door vliegtuigoverlast in de zomer 
van 2011. samen met hoogheem-
raadschap rijnland is een goed 
waterbeheersplan opgesteld en in 
uitvoering. cda’ers weten wat er 
leeft in aalsmeer en kudelstaart, 
alle wijkraadvergaderingen worden 
bezocht. 

Aalsmeer zorgt
dankzij het cda is tafeltje-dekje 
niet wegbezuinigd en de efficiency 
ervan verbeterd. door inzet van het 
cda blijven voorzieningen voor de 
jeugd (inclusief tienerwerk door de 
binding) behouden . de cda-fractie 
heeft voorstellen gedaan om de 
schuldhulpverlening voort te zetten. 
zeer actief heeft het cda succes-
volle oplossingen aangedragen 
voor verbetering van de kinderop-
vang in alle kernen van aalsmeer. 
op verzoek van het cda wordt de 
haalbaarheid van drie jeugdhon-
ken in de gemeente onderzocht. 
woningbouw (mijnsheerlyckheid, 
zuiderkerk) wordt dankzij de aan-
dacht die het cda hierop vestigt 
beter afgestemd op de behoefte bij 
verschillende doelgroepen. de van-
dalismemeter is er gekomen dankzij 
een motie van het cda. 

Aalsmeer werkt
eén ondernemersloket, meer par-
keerplaatsen bij winkelcentra, actief 
trekker in de greenport aalsmeer, de 
verkiezingen van de ‘ondernemer en 
starter van het jaar’ en  het onderne-
mersfonds zijn voorbeelden van de 
inzet van het cda voor het bedrijfs-
leven van aalsmeer. daar hoort 
verbetering van de bereikbaarheid 
bij, zoals door een olv (ongestoord 
logistieke verbinding) tussen green-
port aalsmeer en schiphol, maar ook 
het door het cda succesvol tegen-
houden van een tariefverhoging bij 
het openbaar vervoer. op initiatief 
van het cda zijn er passanten lig-
plaatsen gecreëerd (incl. voorzienin-
gen) aan het Praamplein. het cda 
onderhoudt intensieve contacten 
met het bedrijfsleven en stimuleert 
citymarketing.

Aalsmeer scoort met jeugd
met omringende gemeentes zijn 
dankzij het cda omringende plaat-
singsgaranties bedongen voor onze 
jeugd in het hoger onderwijs, als 
compensatie voor de afwezigheid 
van havo/vwo. de mikado in nieuw-
oosteinde is uitgebreid en verbeterd. 
met de fusie van de hoeksteen en 
wegwijzer wordt tegelijkertijd de 
lang gewenste sporthal gerealiseerd. 
de fusie van de sportverenigingen 
vva en rkav is door het cda van 
harte ondersteund. het cda heeft er 
voor gezorgd dat het jongerencen-
trum n201 een overbruggingssubsi-
die krijgt om zelfstandig door te kun-
nen gaan. nieuwe starterswoningen 
worden gebouwd (in mijnsheerlyck-
heid en dorpshaven). en dankzij het 
cda kan er een horecavoorziening 
(kroeg) komen in kudelstaart. 

(vervolg) ‘samen kunnen we meer: floreer in aalsmeer’
Aalsmeer cultureel
op aandrang van het cda zal de 
cultuurnota al in september aan de 
raad worden gepresenteerd en niet 
later: ook culturele instellingen heb-
ben in dit moeilijke tijdsgewricht 
recht op duidelijkheid. belangrijke 
resultaten zijn verder de invoering 
van een jeugdcultuurfonds en de 
versterking van het cultuuronder-
wijs op de scholen. mede door de 
interventie van het cda heeft kca 
meer tijd gekregen zich om te vor-
men tot een ondernemende instel-
ling voor (beeldende) kunst en cul-
tuur voor alle bevolkingsgroepen. 

Aalsmeer voor mij
om de kwaliteit van de dienstverle-
ning te versterken en te garanderen 
staat het cda achter de ambtelijke 
samenwerking met amstelveen, na-
dat de samenwerking met uithoorn 
stagneerde. de bestuurlijke zelf-
standigheid van aalsmeer vindt het 
cda van groot belang, mede voor 
de internationale handelspositie van 
ondernemend aalsmeer. en vanwe-
ge de gewenste korte lijnen tussen 
burger en bedrijfsleven enerzijds 
en college en gemeenteraad ander-
zijds is het cda geen voorstander 
van een bestuurlijke samenwerking 
(fusie) met andere gemeenten. het 
cda staat voor een betrouwbaar 
financieel en begrotingsbeleid. 

samen kunnen we meer is het ver-
kiezingsthema van het cda in 2012. 
het cda benadrukt, dat de resulta-
ten in aalsmeer dankzij samenwer-
king met vele partijen zijn geboekt, 
in een solide coalitie. 



3

uit het bestuur

ALV op 19 september
woensdag 19 september om 20.00 uur houden 
we de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
in de kantine van vzod, wim kan dreef 2 in 
kudelstaart. let op: we verzenden geen schrif-
telijke uitnodiging. agenda en onderwerpen 
volgen per mail. wilt u worden opgehaald, 
stuur dan even een mailtje aan 
hermen@degraafvanderzande.nl

CDAbbq op vrijdag 14 september
wilt u informeel bijpraten met fractie- en be-
stuursleden… kom dan naar de cda- startbbq 
voor het nieuwe politiek seizoen. even een 
mailjte aan hermen@degraafvanderzande.nl 
en u ontvangt alle details (incl. de kostenra-
ming). alle leden van het cda aalsmeer zijn 
welkom!

Themabijeenkomst duurzaamheid
op dinsdagavond 14 of woensdagavond 15 
november willen we een themabijeenkomst 
organiseren over duurzaamheid. in de vol-
gende cdactueel meer informatie daarover! 
reserveer de data alvast in uw agenda. 

Nu Louis van Gaal is benoemd tot 
bondscoach van het Nederlands elftal 
zullen we ongetwijfeld weer getrak-
teerd worden op stevige uitspraken 
van de heer van Gaal. U kent zijn 
uitspraak nog wel, gericht aan de 
Nederlandse journalisten: “Ben ik nu 
zo slim of zijn jullie zo dom”. 

in de titel van deze column heb ik uit 
bescheidenheid de uitspraak omge-
draaid. ik vind het altijd lastig om van 
jezelf te zeggen dat je slim bent. 

Opzienbarend
bij de lentenota kwam de vvd met het 
opzienbarende voorstel de eventuele 
fusieschool (hoeksteen/wegwijzer) een 
plek te geven op het terrein van het 
voormalig Proefstation. het was niet 
zomaar een idee van de vvd, nee ze 
hadden dit idee uit laten werken door 
een heus bureau. op de dag van de 
bespreking ontvingen we als gemeen-
teraad dit rapport zodat het geen rol 
kon spelen tijdens de behandeling van 
de lentenota. ik verwacht dat we dit 
na het zomerreces nog wel een keer 
gaan bespreken. onze oppositiepartij 
koppelde aan de locatie van de fusie-
school de conclusie dat de fusie van 
de twee voetbalverenigingen rkav en 
vva een nieuwe plek kon krijgen op het 
terrein van vva. deze laatste conclusie 
werd door het college bij monde van 
wethouder gert jan van der hoeven 
deskundig van de tafel geveegd. te 
duur vanwege de staat van onderhoud 
van het vva complex, de investering in 
de extra kleedkamers, de desinvestering 
van het kunstgrasveld van rkav en de 
vernietiging van de mogelijkheid van 
een bouwlocatie op het 1e veld van 
aalsmeer. 
is het vvd-idee van scholenbouw op 
het terrein van het Proefstation nu zo 
een gek plan of ben ik nu zo dom? in 
ieder geval past het in de gedachte 
van het vorig college om op het terrein 
van het voormalige Proefstation een 
onderwijshuisvesting te realiseren (het 
heeft ook altijd nog de bestemming “on-
derwijs”). er is destijds zelfs (tevergeefs) 
onderzocht of verplaatsing van de 
westplasmavo naar dit gebied mogelijk 

ben ik nu zo dom of 
is de vvd zo slim?

was i.p.v. de ingrijpende verbouwing op 
de huidige locatie. een nieuwe basis-
school op diezelfde locatie is dan ook 
een consequente gedachte. 

Bewust of onbewust?
echter de vvd ziet, bewust of onbewust, 
over het hoofd dat het ministerie van 
vrom geen ontheffing kan, wil en zal 
verlenen voor de bouw van een nieuwe 
school in dit gebied dat belast is met 
het lib (luchthaven indelings besluit). 
daarbij komt dat het schoolbestuur 
alleen een nieuwe school wil buiten 
het lib. als wethouder heb ik destijds 
nog geprobeerd hier een locatie voor 
kinderopvang mogelijk te maken. het 
mocht alleen op basis van een tijdelijke 
vergunning voor maximaal vijf jaar, mits 
aangegeven kon worden waar na die 

vijf jaar vervangende nieuwbouw plaats 
zou vinden. onlangs sprak ik nog een 
oud-bestuurder die zelf op audiëntie was 
geweest bij vrom en daar te horen had 
gekregen dat het enige dat mogelijk was 
in die gebieden voor vijf jaar een asiel-
zoekerscentrum in te richten. boos heeft 
hij dit boek gesloten met de opmerking 
dat als onze eigen inwoners hier niet 
mogen wonen, dan ook geen asielzoe-
kers. kent de vvd deze historie dan niet? 
was berry nijmeijer geen wethouder ro 
in het vorige college die van a tot z op de 
hoogte is van de beperkingen voor het 
Proefstationgebied? waarom dan toch zo 
hoog inzetten met dit plan? ben ik dan 
zo slim of is de vvd zo dom? u mag het 
zeggen.

Jaap Overbeek
fractievoorzitter

mailto:hermen%40degraafvanderzande.nl?subject=
mailto:hermen%40degraafvanderzande.nl?subject=

